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Forslag til ændring af vedtægter i Brunskær Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen foreslår, at vandværket overgår til Danske Vandværkers standardvedtægter, hvilket betyder
følgende rettelser:
§5

§7
§8
§9

§ 10

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i
øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter
medlemmerne personligt, subsidiært og
solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et
forhold, der svarer til medlemmets hovedanlægsbidrag.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det
prisniveau, der er gældende på det tidspunkt,
et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem indtræder med alle de
rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af
vandværkets regulativ og takstblad - herunder
betaling af anlægsbidrag, samt af
nærværende vedtægter.
Levering til ikke-medlemmer (købere)
Generalforsamling
Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har en stemme pr. ejendom,
vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig
fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere én stemme ved
fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig
afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til
at overvære generalforsamlingen og har
taleret. men ingen stemmeret. Afgørelser
træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun
vedtages, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede er tilstede, og når mindst
2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt,
kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære
generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer, uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede.
Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer,
valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,
idet der hvert år på den ordinære
generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3
medlemmer.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i
øvrigt
For enhver af vandværkets forpligtelser hæfter
medlemmerne alene med den i selskabet
indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder
med alle de rettigheder og forpligtelser, der
fremgår af vandværkets regulativ og takstblad herunder betaling af anlægsbidrag, samt af
nærværende vedtægter.
-Ingen ændring stk 5Såfremt et medlem overdrager sin
ejendom…………….

-denne paragraf udgårGeneralforsamling (§ 8 ændres til § 7)
(Ingen ændringer i ordlyden)
Stemmeret og afstemninger (§ 9 ændres til § 8)
Hver ejendom (matr.nr.) har én stemme.
Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt.
Udover egen stemme kan der kun afgives
yderligere 2 stemmer ved fuldmagt.
Enhver stemmeberettiget kan kræve hemmelig
afstemning. Afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun
vedtages, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede er til stede og når mindst
2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt,
kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære
generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer, uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede.

Bestyrelsen (§ 10 ændres til § 9)
Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer.
Formanden vælges for 2 år af gangen i lige
kalenderår og kasseren vælges for 2 år af
gangen i ulige kalenderår, de resterende 3
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§ 11

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter,
som ved afgang fra bestyrelsen indtræder
efter opnået stemmetal. Sådanne
bestyrelsesmedlemmer indtræder i det
afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er
beslutningsdygtig, når mindst 3 af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige
drift ansætte fornødent personale og ligeledes
afholde de efter dens eget skøn nødvendige
udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen
og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden og fører referat, der
underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det
vedtagne budget inkl, eventuelle
henlæggelser, skal forelægges
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af
konkrete påbud pålægge overtræderen en
særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
Tegningsret

§ 12

Regnskab

§ 13

Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af
samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden
indskrænkning i forsyningsmulighederne.
f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller
ved kommunal overtagelse, kan opløsningen
dog besluttes efter de i § 9 angivne
bestemmelser vedrørende
vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer
afgørelsen om eventuelle aktivers anvendelse.
Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til
medlemmerne, men kan overføres til et andet
selskab, der varetager samme eller lignende
formål som selskabet.

§ 14

Ikrafttræden

Selskabets vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamlingen den 23. august 2008

medlemmer afgår skiftevis 1 medlem lige år og
2 medlemmer i ulige år.
Herudover er hvert år valgt en 1. suppleant og
en 2. suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen
tiltræder. Sådanne bestyrelsesmedlemmer
indtræder i det afgåede medlems resterende
valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til
varetagelsen af den daglige drift ansætte
fornødent personale og ligeledes afholde de
efter dens eget skøn nødvendige udgifter til
administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og
opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
og fører referat, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne
budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal
forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af
konkrete påbud pålægge overtræderen en
særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret (§ 11 ændres til § 10)
-ingen ændringer i ordlydenRegnskab (§ 12 ændres til § 11)
-ingen ændringer i ordlydenOpløsning (§ 13 ændres til § 12)
-ingen ændringerOpløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af
samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden
indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks.
ved fusion med et andet vandværk eller ved
kommunal overtagelse, kan opløsningen dog
besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser
vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer
afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et
eventuelt overskud kan ikke udloddes til
medlemmerne, men kan overføres til et andet
selskab, der varetager samme eller lignende
formål som selskabet.
Ikrafttræden (§ 14 ændres til § 13)
Selskabets vedtægter er vedtaget/sidst ændret
på generalforsamlingen den 11. juni 2018.
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